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Hei hyvät martat!
Kevät 2020 jää meidän kaikkien mieleen. Koronavirus on koskettanut kaikkien arkielämää
ja pandemialla on monia ikäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia. Mutta jos tästä on ollut meille
kaikille haittaa niin, ehkä jotain hyvääkin tästä jäi käteen. Koronaviruksen yksi seuraus on
suuri digiloikka. Samanlaista digiloikkaa olisimme yhteiskuntana ja järjestönä tuskin
ottaneet, jos ei olisi ollut pakko. Marttaliitto on kouluttanut meitä netin välityksellä ja lähes
kaikki kokoukset ja palaverit ovat siirtyneet sinne. Piirimme viimeisimpään hallituksen
kokoukseen osallistui 7 hlö etänä ja vain kaksi oli paikan päällä piiritoimistolla. Pidimmehän
myös ensimmäisen koulutuksen TEAMS:n välityksellä, kun Hanna Viita koulutti meitä
pakkausmerkintäasioissa. Ehkä jatkossa kouluttaudumme enemmänkin sähköisten välineiden avustuksella perinteistä koulutusta, jossa kaikki ovat samassa paikassa, unohtamatta.
Nyt toivotan koko piiritoimiston puolesta teille kaikille hyvää ja leppoisaa kesää! Tehkää teille
mieluisia asioita ja nauttikaa kesästä.
1. Kevätkokouskutsu
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään Kokkolassa Vingenkadulla maanantaina 21.9.2020 alkaen klo 18.00.
Tervetuloa

Hallitus

2. Kokoukseen osallistuminen
Tähän kevätkokoukseen ei voi osallistua etänä. Ilmoittautumiset piirin toimistolle puh.
06 8313 127 tai Raunin sähköpostiin rauni.lampela(ät)martat.fi.
3. Sienet
Syksyn sienitapahtumat on suunniteltu seuraavasti:
28.8. klo 15–18 Sieniretki, Kokkola
29.8. klo 10–14 Sieninäyttely, Kokkola
2.9. klo 12–16 Sieninäyttely, Seinäjoki
2.9. klo 17.30–20 Sieniretki, Lapua
3.9. klo 12–16, Sieninäyttely, Vaasa
3.9. klo 17–20 Sieniretki, Vaasa
3.9. klo 17–20 Sieniruokailta, Vaasa
Ihan tarkkaan emme osaa vielä sanoa, että toteutuvatko näyttelyt, retket ja sieniruokailta
näin, mutta seuraa nettisivuja, jonne päivitämme tilanteen elokuussa koulujen alettua
eli viikolla 34.

4. Syksyn koulutuksia
Syksyllä meillä on toistaiseksi suunnitteilla kaksi isompaa koulutuspäivää, joista Vilppu
vapaaehtoisten koulutus pidetään Seinäjoella 7.9. klo 17–21 ja tämän vuoden marttojen
ketjukoulutusteemojen ja Rahat riittää -hankkeen koulutus Vaasassa 22.9. klo 18–21.
Molemmat koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Näistä tarkempaa tietoa heti
syksyn alussa, kun olemme kaikki palanneet töihin. Mutta merkatkaa päivät jo kalenteriinne. Tervetuloa mukaan!
5. Muuta
Piiritoimistomme on ollut normaalisti auki koko kevään ja näin jatkamme myös kesän
ajan. Kesällä tosin täällä on varmasti joku paikalla klo 9–12, sopimuksen mukaan myös
muuna aikana. Tällä hetkellä meistä lomailee Rauni ja Heidi, Heli aloittaa loman 20.7.
ja Tuija viikkoa myöhemmin. Silloin Rauni ja Heidi ovat jo takaisin töissä. Eija lomailee
viikot 31 ja 32.
Martanpäivää juhlimme 26.7. ulkotapahtumissa omilla paikkakunnillamme. Kässäkahviloita pidämme 27.8. Näistä molemmista olikin tietoa tänään teille tulleessa Marttaliiton
yhdistyskirjeessä.

terveisin hallitus ja piirin työntekijät

Tuija Biskop
tuija.biskop(ät)martat.fi 050 597 6585
Heidi Peltonen
heidi.peltonen(ät)martat.fi 044 989 0166
Heli Similä
heli.simila(ät)martat.fi 044 336 3200
Eija Tuukkanen
eija.tuukkanen(ät)martat.fi 044 336 3202
Rauni Lampela
rauni.lampela(ät)martat.fi
06 831 3127, arkisin klo 9-12

